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Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szentgotthárd 
416-27/2016. szám 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 1-jén            
14: 06 órakor megtartott nyílt üléséről.  
 
Az ülés helye:   Robert Leeb terem.  
 
Jelen vannak:   Huszár Gábor polgármester, 
    Labritz Béla alpolgármester, 
    Kovács Márta Mária, 
 Dömötör Sándor, 
 Dr. Sütő Ferenc,  
 Dr. Haragh László, 
 Virányi Balázs, 
 Lábodi Gábor, 
 Szalainé Kiss Edina képviselők,  
 Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
    Dr. Gábor László irodavezető  

Dr. Krajczár Róbert irodavezető  
Fekete Tamás városüzemeltetési vezető,  
Somorjainé Doncsecz Zsuzsanna pénzügyi irodavezető, 

 
 Ercsi Nóra jkv. vezető, 
 
Meghívott vendégek:   Treiber Mária a sajtó képviselője, 
    Czotter- Szukics Mónika a SZET Szentgotthárdi Kft.  
    ügyvezetője, 

Dr. Simon Margit a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetője,  TDM 
elnöke, 

 
Huszár Gábor polgármester, az ülés levezető elnöke tisztelettel köszönti a nyílt képviselő-
testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja a határozatképességet. A nyílt ülést megnyitja. 
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Javasolja, hogy a képviselő-testület vegy fel a nyílt napirendek közé a „TDM határon átnyúló 
(SI-HU) pályázat” című előterjesztést. 
 
Zárt ülésen kívánja tárgyalni :  
„A közösségi (iskola)busz további sorsa. „, 
 „A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele.”, 
„ Szentgotthárd István király u. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlat csökkentése ( 
Dr. Augustin – Gyurits Katalin ).”, 
„Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz- elvezető árok, illetve új építési telkek 
kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése. ”, 
„Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre ”, valamint, 
„ Kitüntetés javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából 
adományozható díjakra.”, 
című előterjesztéseket. 
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

170/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé 
a” TDM határon átnyúló ( SI- HU) pályázat ” című előterjesztést. 
 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja az  
„A közösségi (iskola)busz további sorsa. „, 
 „A termelői piac, üzlethelyiségek bérbevétele.”, 
„ Szentgotthárd István király u. 04/14 és 04/16 hrsz-ú ingatlan vételár ajánlat csökkentése ( 
Dr. Augustin – Gyurits Katalin ).”, 
„Rábakethelyi városrészen nyílt csapadékvíz- elvezető árok, illetve új építési telkek 
kialakításához szükséges ingatlan tulajdonjogának rendezése. ”, 
„Kitüntetési javaslat az „Idősek az idősekért” címre ”, valamint, 
„ Kitüntetés javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából 
adományozható díjakra.”, 
című előterjesztéseket. 
 
 
I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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2./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös 
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. 
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról. 
Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Kézilabda Klub hátraléka. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
2./ Napirendi pont: 
Az önkormányzat által adott sporttámogatások felhasználásának célszerűségi vizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
3./ Napirendi pont: 
A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd gépjármű értékesítése, új gépjármű beszerzése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Hársas tó, művészi installáció. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
6./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd- Farkasfa Művelődési Ház parketta burkolatának felújítása. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
8./ Napirendi pont: 
4/2016. ( II. 25. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményeztetés utáni 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
10./ Napirendi pont: 
Trekant Invest Kft. kérelme Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. beruházás kapcsán. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
11./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesÍtés Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. 9921, Vasalja, 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
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12./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 2875 és 2877 hrsz. ( Dancsecs György ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 18.  számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
13./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 801 és 802 hrsz. ( Kósa Károly ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
14./ Napirendi pont: 
Sztg. 785 hrsz-ú ingatlan felajánlása, Mesics Károly. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
15./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter- Szukics Mónika ügyvezető, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
16/ Napirendi pont: 
TDM határon átnyúló ( SI-HU ) pályázat. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
III. EGYEBEK 
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I./ NAPIREND:  
 
1./ Napirendi pont: 
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű   
határozatokról. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
    Dr.Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 1. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: a két ülés közti polgármesteri bezsámoló következik.  
Június 28. és július 3. között második alkalommal rendeztük meg a Szerelmesek Fesztiválját, 
amelyen olyan neves művészek, előadók szerepeltek, mint Schell Judit, Csányi Sándor, 
Kálloy-Molnár Péter, Für Anikó, Hrutka Róbert, Kern András Hernádi Judit, Heilig Gábor, a 
Cannaro zenekar, Varga Richárd és Kelemen Zoltán, Dr. Fűzfa Balázs, Müller Péter, Tóth 
Krisztina, a Gergely Theater tagjai, Dolák-Saly Róbert, Hevesi Tamás, Caramel, Dér Heni, a 
Copacabana brazil showtánc, a Lobo Latino zenekar, Jakupcsek Gabriella, Bálint Éva, Fekete 
Linda, Trokán Péter, Jordán Tamás, valamint Péterfy Bori és a Love Band.  
Ezúton szeretném megköszönni minden közreműködő munkáját, amelyet a fesztivál 
gördülékeny és sikeres lebonyolítása érdekében végeztek. 
Köszönet: 

- az Önkormányzati és Térségi Erőforrások csapatának 
- a Pannon Kapu Kulturális Egyesületnek 
- Moór Tamásnak 
- a Csákányi László Filmszínháznak 
- a SZET Szentgotthárdi Kft-nek 
- a Virtuart Kft-nek 
- a SZEMLE Egyesületnek 
- a Szentgotthárdi Fotóklubnak 
- a St. Gotthard Spa&Wellness élményfürdőnek 
- a Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesületnek 
- Jakab Anikónak 
- Pappfalvi Bertalannak és Dancsecs Domonkosnak 
- Hegedűs Mózesnek és Horváth Richárdnak 
- Papp-Tury Annának, Takács Szilviának, Melus Marcellnek 
- valamint támogatóinknak: az Opel Szentgotthárd Kft-nek, az AMES Hungária Kft-

nek, a Justfood Kft-nek, a Borhotelnek és a Gotthard Therme Hotel és Conference-
nek, a Kis Édes Cukrászdának 

- éttermeknek, szállásadóknak, akik bekapcsolódtak a rendezvényünkbe.  
 
Július 1-jén Szombathelyen a Nyugat-magyarországi Egyetem Gépészmérnök laboratórium 
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avatásán vettem részt. 
Július 5-én tudományos ipari parkokkal kapcsolatos egyeztetést tartottunk a Robert Leeb 
teremben, délután Társulási ülésen vettem részt, majd a Refektóriumban a Semmelweis Nap 
alkalmából köszöntöttem az egészségügyi dolgozókat, valamint kitüntetéseket adtam át. 
Gratulálunk a kitüntetetteknek: Virág Jánosnénak és Kahr Józsefnének, akik Szentgotthárd 
Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj-ban részesültek.  
Július 6-án energetikai megbeszélésen vettem részt. 
Július 7-én Budapesten a Kézilabda Szövetségnél tárgyaltam, majd Szelei Péter az ezTrade 
Kft. ügyvezetőjével egyeztettem. 
Július 8-án TDM, valamint Pannon Kapus havi egyeztetésen voltam, majd Szombathelyre 
mentem, ahol E-ON-nal kapcsolatos, később Veszprémben energetikai tárgyaláson vettem 
részt. 
Július 9-én Szombathelyen Szent Márton Találkozón vettem részt. Másnap, július 10-én pedig 
Szent Márton napi szentmisén tettem tiszteletemet.  
 Július 11-én rendkívüli Pénzügyi- Városfejlesztési és Jogi bizottsági, valamint rendkívüli 
testületi ülést tartottunk. Ezután az ezTrade Kft. képviselőit fogadtam. 
Július 18-án Horváth Zsuzsanna tanárnővel tárgyaltam az ’56-os kiadvánnyal kapcsolatban. 
Július 20-án Budapesten tárgyaltam 
 Július 21-én Kiss Balázst fogadtam a lakásépítésekkel kapcsolatban, majd az E-ON 
képviselőivel egyeztettem ipari parki energetikai kérdések ügyében, ezután Körmenden 
tárgyaltam. 
Július 22-én a Kiswire Szentgotthárd Kft-be mentem tudományos ipari parkokkal kapcsolatos 
egyeztetésre. Délután Falus Tamással az Ecolife Magazin szerkesztőjét vezettem körbe 
Szentgotthárdon. 
Július 25-én Horváth Zsuzsanna tanárnőt, Kovács Endrénét valamint Farkas Csabát fogadtam 
az ’56-os kiadvánnyal kapcsolatban, majd Lendvára utaztam. Délután Nagykanizsán a 
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ munkacsoport ülésére mentem 
Július 26-án Wéber Jánost fogadtam, majd délután a budaörsi Opel központból érkezett 
Erhardt Péter akivel az M8-as úttal kapcsolatban tárgyaltam. 
Július 27-én Budapesten tárgyaltam többek között Cseresnyés Péter államtitkár úrral, majd az 
E-ON Hungária Kft-nél, az Ipari,- Tudományos,- Innovációs, és Technológiai Parkok 
Egyesületénél valamint az Opel budaörsi központjában jártam. 
Július 28-án Dr. Kapócs Gábort fogadtam a Pszichiátriai Betegek Otthonának volt 
igazgatóját, majd Dr. Orbán István járási hivatalvezetővel találkoztam. 
Július 29-én Szíjártó Zsoltot a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ 
ügyvezető igazgatóját fogadtam. Ezután Nemes Erzsébettel tárgyaltam energetikai ügyekben. 
Július 27-31-e között rendeztük meg a Szentgotthárdi Történelmi Napokat. Július 27-én a 
Színházban Ozsvári Gábor festőművész képeiből összeállított kiállítás megnyitójával 
kezdődött a rendezvény, majd másnap a Szentgotthárd értekei egykor és ma c. kiállítást 
nyitottam meg. A hétvége folyamán hagyományőrző egyesületek bemutatóival, jelmezes 
felvonulással a szentgotthárdi csata újrajátszásával, koncertekkel, gyermekprogramokkal, 
kórusok csatájával, fúvószenekari találkozóval, íjászversennyel várta az érdeklődőket a 
Pannon Kapu Kulturális Egyesület. Idén 14. alkalommal rendezték meg a Szentgotthárdi 
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Csata Emlékfutást, amelyen közel 300-an indultak. Ismét megrendeztük a Gasztrocsatát. Hat 
étterem versengett az első helyezésért, amelyet a Kmetija Szlovén Mintagazdaság nyert el 
szlovén menüsorával.  
Augusztus 1-jén délután Budapestre utaztam, ahol Jean-Francois Paroz, Svájc volt 
magyarországi nagykövetének búcsúztatóján tettem tiszteletemet. 
Augusztus 3-án reggel Czeiner Gábor főépítésszel tárgyaltam, majd Szlovéniába utaztam, 
onnan pedig Szombathelyre. Később Nádasdra mentem. 
Augusztus 4-én Dr. Kapócs Gábor búcsúztató vacsoráján vettem részt. 
Augusztus 8-15-e között zajlott le a Szlovének Házában a 15. Nemzetközi Művésztelep. 
Augusztus 8-án Téglagyárral kapcsolatban tárgyaltam Czeiner Gábor főépítésszel valamint 
Lantos Andrea építéshatósági ügyintézővel. 
Augusztus 9-én Dr. Szarvas Attilát és a Goodwill Consulting képviselőjét fogadtam a 
Máriaújfalu-szennyvízprojekttel kapcsolatban. 
Augusztus 10-én rendkívüli Jogi- Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági valamint rendkívüli 
testületi ülést tartottunk. Délután Csordás Imrével az Accent Hotel Managment 
ügyvezetőjével valamint Dr. Simon Margittal a Gotthard-Therm Kft. ügyvezetőjével 
tárgyaltam. 
Augusztus 13-14-én városrészi falunapi rendezvényeken vettem részt. 
Augusztus 15-én a 15. Nemzetközi Művésztelep záró rendezvényén vettem részt. 
Augusztus 16-án Bittermann Imrénét a Pszichiátriai Betegek Otthonának új igazgatóját 
fogadtam. Délután Dr. Csáky Imrével találkoztam, aki elkészítette az 1734-ben, III. Károly 
által kiadott adománylevél díszkiadását, mely Önök előtt is megtalálható az asztalon. 
Később Dr. Bimbó Mihályt, Magyarkanizsa polgármesterét, valamint Bödő Marianna 
nemzetközi kapcsolatokkal megbízott tanácstagot fogadtam. 
Augusztus 17-én Horváth Zsuzsanna tanárnővel és Csuk Ferenccel tárgyaltam az ’56-os 
kiadvánnyal kapcsolatban. Délután a Tájidegen c. rendezvénysorozat megnyitóján 
köszöntöttem a résztvevőket. 
Augusztus 20-án államalapításunk alkalmából ünnepi szentmisén vettem részt a 
Nagyboldogasszony Templomban, majd városi kitüntetéseket adtam át. Ezúton szeretnék 
gratulálni a kitüntetetteknek:  
Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevelét Bana Ferenc, a Szentgotthárd 
Városért Díjat a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd nevében Dr. Schultz 
Antal, valamint a Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíjat Mikos László vehette át.  
Augusztus 22-én reggel rendkívüli Pénzügyi, Városüzemeltetési és Jogi bizottsági, illetve 
rendkívüli testületi ülést tartottunk. Ezután Leopold Ferencet az ’56-os Szövetség 
Szentgotthárdi Szervezetének elnökét fogadtam, Kovács Endréné és Horváth Zsuzsanna 
tanárnővel együtt. Később Bolla Gergellyel tárgyaltam energetikai ügyekben. Délután az 
orvosi ügyelettel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt, ahol a bizottsági elnökök és kistérségi 
polgármesterek mellett Dr. Klósz Beáta intézményvezető és Dr. Bíró Judit közbeszerzési 
tanácsadó is részt vett. 
Augusztus 23-án Balogh Éva a Vörösmarty Mihály Gimnázium és Korpics Ferenc a III. Béla 
Szakképző Iskola igazgatójával, valamint Károly Andreával tárgyaltam az október 23-i városi 
ünnepséggel kapcsolatban. 
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Augusztus 24-én Muraszombatban voltam, ahol muraszombati és környéki vállalkozásokról 
tárgyaltam. A Lendván tartott CESCI egyeztetésen dr. Gábor László Önkormányzati és 
Térségi Erőforrások csoport vezetője képviselt. 
Augusztus 25-én Szombathelyen tárgyaltam. 
Augusztus 26-án Csuk Ferencet és Dr. Felegyi Pált fogadtam. Délután Lendvára mentem. Este 
Dr. Báger Gusztávval találkoztam. A Nyugat-Pannon Járműipari Központ karneváli 
fogadásán Labritz Béla alpolgármester úr vett részt. 
Augusztus 27-én az 1Úton Zarándoknap alkalmából rendezett szentmisén vettem részt, majd a 
zarándoknap alkalmából Sebestyén Márta és Andrejszki Judit koncertjén köszöntöttem a 
vendégeket.  
Augusztus 30-án tartotta ülését az Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága. 
Augusztus 31-én ülésezett az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság, majd délután a 
Pénzügyi-, Városfejlesztési és Jogi Bizottság. 

2016.július és augusztus   hó: 

A 33/2016. sz. képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szabadságolási ütemterv szerinti 
ütemezés 

Ténylegesen igénybe vett 
szabadság 

2016. 07. 11-15.               5 nap 

  

2016. 07. 12-15.   4 nap 

2016. 07. 19.        1 nap 

  
2016. 08. 08-12.              5 nap 

  

2016. 08. 05.        1 nap 

  

2016. 08. 18-19. 2 nap 

2016. 08. 29-30. 2 nap 

 

2016. évre megállapított 
szabadság   

(2016. évi+2016. évi = 
2016. évi mindösszesen) 

2016. augusztus 15. 
napjáig felhasznált 

Igénybe vehető /  
kiadandó 

15 + 39 = 54 nap 15 +12= 25 nap 25  nap 
 
Labritz Béla:  július 16-án avattunk fel a Hársas patak melletti területen néhai Virág János 
tiszteletére egy emlékparkot. Kopjafa is kihelyezésre került.  
Múlt héten érkezett a bejelentés, hogy az ültetett kocsányos tölgyek közül többet és a kopjafát 
is megrongálták. Szomorú, hogy ilyen megtörténhet. 
Az említett karneváli fogadáson váltottam néhány szót Hende Csabával is, aki elmondta, hogy 
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komoly erőfeszítéseket tettek Szombathely levegőjének tisztaságáért, méltatta Szentgotthárd 
környezetvédelem melletti kiállását is.   
 
Dr. Sütő Ferenc: szeptember 1-je alkalmából szeretnék a pedagógusoknak és a diákoknak 
eredményes, sikerekben gazdag 2016/17-es tanévet kívánni.  
Július 9-én tartottuk meg Máriaújfaluban a falunapunkat, köszönöm a városrészi 
önkormányzat tagjainak ill. az egyesületnek a fáradságos munkáját, melyet mind a 
szervezésben mind a lebonyolításban tanúsítottak. Köszönöm Dömötör Sándornak, hogy 
megtisztelte rendezvényünket. A városrész lakói várják polgármester úr megjelenését 
rendezvényeinken. 
Köszönöm a városüzemeltetésnek, hogy augusztusban elkezdődött a kultúrház felújításának I. 
üteme. Közel 12 millió Ft-os felújításról van szó.  
A nyár folyamán megjelent a megyei napi lapban egy cikk a kutyamenhely kapcsán. A 
Bethlen Gábor utca, a Széchenyi út ill. az Árpád út lakóit szomorúsággal tölti el, hogy 
immáron 53 kutya lakik a telepen. Nem csak szentgotthárdi kutyák találhatóak ott. 
Nem kevés pénzből hoztuk létre az ebtelepet, mi a helyzet a működési engedéllyel? Mikorra 
várható ezen kutyák költöztetése? 
Március óta elég nagy a csend a máriaújfalui szennyvízberuházás kapcsán, kérném 
polgármester úr tájékoztatását a témában. 
Szintén tájékoztatást szeretnék kérni, a múlt hét folyamán történt egyezetetésről, melynek 
témája az ügyeleti ellátás volt, és a térségi polgármesterek vettek részt. Milyen döntés 
született? 
 
Huszár Gábor: az ügyelettel kapcsolatban a korábbi döntésünket majd vissza kell vonnunk, 
hiszen nincs lehetőség az eredeti szerződés módosításán. Újabb közbeszerzési eljárás kiírása 
esetén lenne lehetőségünk, de újabb közbeszerzési eljárást csak súlyos szerződésszegés esetén 
írhatunk ki.  
Megkerestük újra az Országos Mentőszolgálat vezetőjét, hogy a megemelt összegért vállalná 
e az ellátást, de nem vállalná, hiszen nagyon kevés a bevonható orvos.  
A kutyamenhely kapcsán szeretném elmondani, hogy nehezen viselem az engedélyező 
hatóság kukacoskodását. 
A máriaújfalui szennyvízberuházás kapcsán mi arra várunk, hogy megtörténjen a központi 
közbeszerzés, elvileg szeptember a határideje.  
 
Fekete Tamás: a kutyamenhely a Szentgotthárdi Járási Hivatalnál bejelentési 
kötelezettséggel bír, viszont az ÁNTSZ kifogásolt néhány dolgot. Például a kennelek 
oldalának moshatónak kell lennie, műanyagnak kell lennie a kutyák fekhelyének. Ezeket mi 
teljesítettük, jövő héten újra megkérjük az engedélyt.  
  
 
Lábodi Gábor: augusztus 13-án Zsida-Zsidahegy is megtartotta falunapi rendezvényét, 
köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, köszönöm azoknak is, akik érdemben 
hozzájárultak a rendezvényhez. 
Az M8-asról azt hallottam, hogy csak 2x1 sáv fog megvalósulni. 
A kutyamenhely kapcsánén javasoltam árnyékot adó fák ültetését, ez megtörtént? 
 
Huszár Gábor: az M8-as kapcsán ez nem a végeleges döntés, a 2x1 sáv bővíthető lesz. 
 
Szalainé Kiss Edina: én az eszközkezlő bizottság egyik döntése kapcsán szeretnék szót 
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emelni. Tisztában vagyok vele, hogy a bizottság hatáskörébe tartoznak a lakáskiutalások ill. 
lakásügyekkel kapcsolatos döntések.  
Szégyenteljesnek tartom a döntést, mert piaci alapra helyezte a bizottság a lakás kiutalását. Ha 
erre a lakásra szeretne valaki pályázni, szeptember 16-ig teheti meg. Az előterjesztés 
előrevetíti azt, hogy a lakást Kiss Éva fogja megkapni. Több mondattal befolyásolva vannak a 
döntéshozók,  azt gondolom, hogy a bizottság szégyenteljes döntést hozott. 
 
Huszár Gábor: minden igénylőnek van fedél a feje felett, a piaci alapon történő kiadás 
egyezik a város akaratával.  
 
Virányi Balázs: szeretném ha az orvosi ügyelet kapcsán nem a zavartalan ellátás lenne a 
célunk, hanem a megfelő színvonal biztosítása. Tartok tőle, hogy a nem megfelelő 
finanszírozás majd költségcsökkentésre ösztönzi a céget, mely színvonal süllyedést is 
okozhat. 
A kutyamenhely épületét próbáljuk az EON hálózatával össszekötni. Mindeközben a 
felmerült problémákat is orvosoljuk.  
Sajnálom, hogy a képviselőtársamnak nem tetsző döntést hozott bizottságunk, de én még nem 
láttam olyan lakáskiutalást vagy átminősítést, ami mindenkinek tetszett volna.  
 
Szalainé Kiss Edina: kuytamenhely kapcsán engem az érdekelne, hogy milyen emberek 
fognak ott dolgozni?  
 
Huszár Gábor: a SZET Kft. munkatársainak van olyan végzettsége, mellyel a 
kutyamenhelyen dolgozhatnak.  
 
Kovács Márta Mária:  egyik témához sem szeretnék hozzászólni.  
Kiemelném az előterjesztésből az óvoda vizesblokkjára megnyert pályázatot.  
Részt vettem az Arany János Iskola évnyitóján, az igazgató köszönetét fejezte ki az 
önkormányzatnak és a SZET Kft.-nek, 5 tanterem kifestésre, a könyvtár felújításra került.  
Rábafüzesen 17-én lesz a falunap, egybekötve tájház avatóval. Szeretném jelezni a pénzügyi 
iroda felé, hogy a szeptemberi tiszteletdíjamat felajánlom a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat részére.  
 
 
Dömötör Sándor: a Hunyadi út felújítására beadott pályázat kapcsán azt olvasom, hogy nem 
nyert. Korábban azt az információt kaptuk, hogy igen. Melyik az igaz? 
Az OPEL-lal történt e már megállapodás a laktanya felújítása kapcsán? 
 
Huszár Gábor: nekem az volt az információm, hogy nyertünk, de majd rákérdezek.  
Lehetőség lesz a jövőben olyan lakások kialakítására, melyek munkaerő megtartását 
szogálják, kormányzati segítségre is lehet majd ezügyben számítani. Ez októberben fog 
megjelenni.  
 
Dr. Haragh László: minden évben vizsgálják az önkormányzatokat átláthatósági és 
törvénytiszteleti szempontból, úgy láttam Szentgotthárd előkelő helyen végzett. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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171/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, a Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót és a polgármesteri beszámolót elfogadja azzal, hogy Kovács 
Márta képviselő azon felajánlását, hogy a következő havi tiszteletdíját felajánlja a rábafüzesi 
városrészen 2016. szeptember 17-én tartandó rendezvény költségei egy részének fedezésére  –   
a Szentgotthárd – Rábafüzesi Német Nemzetiségi Önkormányzat  részére  - tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Huszár Gábor polgármester  
 
2./ Napirendi pont: 
Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 5. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :   2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
 
Kovács Márta Mária:  a város gazdálkodása a tervezettek szerint alakul. Két mondatot 
szeretnék kiemelni, mely összefoglalja az egész félév gazdálkodását: „ A 2016. első félévi 
gazdálkodás vonatkozásában összességében megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat és 
intézményei napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátása biztosított volt, a 
gazdálkodást finanszírozási gondok nem gátolták. A költségvetésben előirányzott, bevételi 
tervet az intézményi működési bevételeknél általában időarányosan teljesítettük.„ 
Elfogadásra javaslom a tájékoztatót. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

172/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárd Város 
Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megismerte. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszár Gábor polgármester 
 
3./ Napirendi pont: 
Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól – különös 
tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásairól. 
Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság állásáról. 
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Előadó: Dr. Gábor László Önk. és Térségi Erőforrások vezető, 
Előterjesztés : 6. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. Van kiegészítés? 
 
Kovács Márta Mária:  szeretném megköszönni az érintett intézményeknek a részletes 
beszámolót. A 2017. évi költségvetési tárgyalásokon kezdeményezni fogom a térítési díj 
megszüntetését a bölcsőde vonatkozásában, hiszen a gyermekes családokat támogatnunk kell. 
 
Huszár Gábor: jelentősen emelkedett az utóbbi időben a bölcsődei létszám, úgy gondolom, 
hogy a rendszer jó, hiszen a tehetősek fizetnek térítési díjat. Ettől függetlenül a költségvetés 
összeállításakor visszatérünk erre. 
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem ill. 8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi 
határozatot hozta. 

 
173/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
1./Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A személyes gondoskodást 
nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól különös tekintettel a Városi Gondozási Központ 
nem kötelező szolgáltatásairól. Beszámoló a szociális segélyezés helyzetéről, rászorultság 
állásáról”  szóló tájékoztatót megismerte és azt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester 
                 Fábián Béláné intézményvezető 
                 Dr. Dancseczné Kovács Tünde intézményegység-vezető 
                 Uhor Anita intézményvezető 
 
2./ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Gondozási Központ 
intézményében működtetett nem kötelező szolgáltatásokat – Támogató Szolgálat, Közösségi 
Pszichiátriai ellátás, Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás – továbbra is működtetni kívánja és 
javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa részére a 
szolgáltatások további működésének biztosítását a kistérség területén. 
Ezen túlmenően úgy határoz, hogy a 2017.évi költségvetés összeállításakor kerüljön 
tárgyalásra a bölcsődei térítési díj is.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős  :  Huszár Gábor polgármester / elnök 
 
 
II. KÜLÖNFÉLÉK  
 
1./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Kézilabda Klub hátraléka. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
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Előterjesztés : 7. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják az 1-2. pontokat.  
A tartozást rendezni kell, de meg kell vizsgálni, hogy mely számlákat kellett volna 
továbbszámláznia a klubnak a SZET Kft. felé.  
 
Virányi Balázs: az önkormányzat ezt a költséget nem tervezte, szeretném ha napirenden 
tartanánk a témát. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

174/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Sporttelepen 
a Szentgotthárdi Kézilabda Klub által a Vasivíz Zrt felé felhalmozott 655 963 forintos 
vízdíjtartozás összegét átvállalja  és ezt az összeget haladéktalanul átutalja a VASIVÍZ Zrt 
felé. Ennek lebonyolításával megbízza Huszár Gábor Polgármestert. A tartozás átvállalásának 
forrása a SZET Szentgotthárdi Kft. sporttelep üzemeltetési kerete. Ezt követően a tartozások – 
köztük a gázszámlák vonatkozásában történjenek további egyeztetések. 
 
2/ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok Bizottsága által megszavazott 
sporttámogatásból kerüljön kifizetésre a Szentgotthárdi Kézilabda Klub 356.000 Ft 
Szentgotthárd Város Önkormányzata felé fennálló bérleti díj tartozása. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester              
 
2./ Napirendi pont: 
Az önkormányzat által adott sporttámogatások felhasználásának célszerűségi vizsgálata. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 8. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. Van valakinek kiegészítése? 
 
Kovács Márta Mária:  a belső ellenőri jelentés feltárt néhány hiányosságot, szeretnénk ha 
ezen hiányosságokat az egyesületek megszüntetnék.  
 
Szalainé Kiss Edina: felkérjük a különböző szervezeteket, hogy a határidőket mindig tartsák 
be ill. az elvárható módon dokumentálják a források felhasználását. 
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

175/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az önkormányzat által adott 
sporttámogatások felhasználásának célszerűségi vizsgálata” elnevezésű belső ellenőrzési 
jelentést (1.sz. melléklet) megismerte, az abban leírtakat elfogadja. 
Felhívja a figyelmet a belső ellenőr által feltárt hiányosságokra, a hiányosságok 
megszüntetésére tett javaslatok betartására.  
 
Határidő:  a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
3./ Napirendi pont: 
A Városi Gondozási Központ Szentgotthárd gépjármű értékesítése, új gépjármű beszerzése. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 9. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják. 
Felvetődött a jogi bizottság ülésén, hogy szerencsésebb lenne ezt a forrást állagmegóvásra 
fordítani. De ezen gépjárművek nélkülözhetetlenek a napi munkában.   
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. 
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

176/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Városi Gondozási 
Központ kérelmét és javasolja a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulásnak, hogy 
engedélyezze a Renault Kangoo típusú személygépkocsi, továbbá a Renault Trafic kisbusz 
értékesítését, valamint az Előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti árajánlat alapján kettő új 
gépjármű beszerzését. A gépjárművek eladásából származó teljes bevételt az új gépjárművek 
beszerzésére, üzembe helyezésére és szükséges átalakítására kell fordítani, a hiányzó 
költségeket pedig az intézmény költségvetésében elkülönítetten kezelt hagyatéki 
pénzmaradványból kell finanszírozni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős   : Huszár Gábor  polgármester 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
                Fábián Béláné intézményvezető a gépjármű cseréjének lebonyolításáért 

 
 
4./ Napirendi pont: 
Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület kérelme. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
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Előterjesztés : 10. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

177/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentgotthárdi Nyugdíjas 
Egyesület kérelmét támogatja és a támogatás elszámolási határidejét 2016. szeptember 30-ra 
módosítja.  
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Szép Renáta civil referens, külkapcsolati és koordinációs ügyintéző 
 
5./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Hársas tó, művészi installáció. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 11. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta. Mielőtt szót adnék, szeretném megmutatni a tegnapi 
Vas Népe cikkét, mely egy nagyszabású művészeti projektről szól. A képen látható, hogy a 
Dunán műanyag bóják úsznak. Munkácsy díjas művészek alkotnak Szentendrén. 
Azt tudni kell, hogy a kút és a víz ősi szimbólum, találkozási pontot jelent. Ezt ábrázolja a 
Hársas tóban lévő, Munkácsy díjas művész által alkotott „Tájidegen” c. kompozíció. 
Minden képviselőtől azt kérem, hogy művészeti kérdésben nem foglaljon állást. 
 
Dr. Sütő Ferenc: a művészet és az alkotások megítélése szubjektív.  
A Hársas tóra kihelyezett gémeskútnak milyen összefüggése van az Őrséggel? 
 
Virányi Balázs: céljukat elérték, hiszen beszélünk az alkotásról.  
Biztos vagyok benne, hogy ez a gémeskút nem fogja a halakat kiirtani a tóból.  
Nem ér az egész annyit, hogy vitát generáljunk. 
  
Labritz Béla:  szerintem egyikünk sem ért a művészetekhez.  
Pár száz horgász szórakozásáról van szó, akik évente 30 000 Ft-ot fizetnek be. Azokról van 
szó, akik a szemetet összeszedik a tóparton. Ezen embereket senki sem kérdezte meg. 
 
Huszár Gábor: sajnálom, hogy a SZEMLE egyesület elnöke nincs itt. 
A fürdőzők által eldobált szemetet semmiképp sem keverném ide, hiszen annak semmi köze 
ezen alkotáshoz. 
A tavalyi év során Cziráky László barátom, engedélyt adott erre. Megkérdezték, hogy mit szól 
hozzá, akkor azt mondta, nincs ellene kifogása. A horgászatot biztosan nem zavarja az 
alkotás.  
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Lábodi Gábor: úgy gondolom, hogy a Hársas tó elég nagy ahhoz, hogy a horgászok 
hódolhassanak szenvedélyüknek. Arra hívnám inkább fel a figyelmet, hogy nehogy valakire 
rádőljön az alkotás. 
 
Dr. Haragh László: hozzájárulunk az alkotótáborokhoz, de az alkotást lebontatnánk? Ez elég 
furcsán venné ki magát.   
 
Szalainé Kiss Edina: felhívnám mindenki figyelmét, a „Tájidegen” megnevezését a 
rendezvénysorozatnak. Lényege az alkotásoknak a meghökkentés. 
 
Kovács Márta Mária:  a Horgász Egyesület nem tudott a kezdeményezésről.  
Két hétről volt szó, ehhez képest 2016. júniusa óta a tóban van az alkotás. 
A képviselő-testület semmiféle hozzájárulást nem adott. 
Úgy gondolom, hogy a horgászok kérését nem szabad figyelmen kívül hagyni.  
 
Virányi Balázs: azt gondolom, attól, hogy a horgászokkal minden évben szerződést kötünk a 
tó rendben tartásáért, egyébként ellentételezésért, attól még nem mindenhatóak a tavon. 
A Hársas tó mindenkié. 
A fürdőzők és a csónakosok is tolerálják a horgászokat. 
 
Dr. Sütő Ferenc: azt gondolom, hogy akkor kapna mindenki megnyugtató választ, ha 
tudnánk, hogy az engedély milyen időtartamra szól.  
 
Huszár Gábor: amint kollégám visszajön a szabadságáról, körbe fogom mindenkinek 
küldeni. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. 
 
Kovács Márta Mária egyéni javaslatát a képviselő-testület 4 igen – 5 nem arányban 
elutasította. 
 

A Képviselő-testület  5 igen – 2 nem – 2 tart. arányú szavazással az alábbi határozatot 
hozta. 

 
178/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 

 
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZEMLE Egyesület által a 
Hársas tóban felállított installáció kapcsán úgy rendelkezik, hogy azt  el kell bontani az 
engedély lejártát követően. 
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
6./ Napirendi pont: 
Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 12. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
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Minden szentgotthárdi igány szerepel a fejlesztési tervben. 
 
Dömötör Sándor: a korábbi közmeghallgatáson elhangzottak is bekerültek? 
Huszár Gábor: a szűrő? Biztosan szerepel benne, de a dátumra nem emlékszem.  
 
Fekete Tamás: megelőztük önmagunkat, a munka folyamatban van.  
A szaghatás megszüntetése a cél, mely vegyszeres beavatkozást jelent, ill. más technikai 
megoldások alkalmazását. 
 
Lábodi Gábor: a mozinál is rendszeres az erőteljes szaghatás. 
 
Huszár Gábor: annyi információm van, hogy nem a rendszer hibájából tapasztalható a 
szaghatás, hanem az üzemeltetésen.  
Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

179/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1. számú  
melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terveket elfogadja és felhatalmazza Szentgotthárd 
város polgármesterét Huszár Gábort a Meghatalmazás (2. számú melléklet) és Megrendelő (3. 
számú melléklet)  aláírására.  
 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
7./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd- Farkasfa Művelődési Ház parketta burkolatának felújítása. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 13. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Fekete úr jelezte, hogy maximum 750 eFt-ba fog kerülni. 
El kell végeztetnünk a munkát, hiszen nagyon rossz állapotban van a kultúrház. Jobb lett 
volna a nyílászárók cseréje, de azok egyedi méretűek, így az csak jövő évben a külső 
felújítással együtt fog megvalósulni. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

180/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkasfa városrész 
Kultúrháza parkettaburkolatainak felújítására 750,- eFt-ot biztosít az ebrendészeti telep 
(kutyamenhely) fenntartására és működtetésére biztosított keret terhére. 
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Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
8./ Napirendi pont: 
4/2016. ( II. 25. ) önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 14. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: jogi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, rendeletalkotás! 
 

A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2016. (IX.2.) önkormányzati rendelete 

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
9./ Napirendi pont: 
Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményeztetés utáni 
elfogadása. 
Előadó: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző, 
Előterjesztés : 15. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
 
Lábodi Gábor: a környezetvédelmi program mindenképpen hasznos, de beszélni kellene az 
egyéni felelősségről is. 
A gát környékére rendkívül sokan járnak ki, fogyasztanak ételeket, italokat is, és sajnos a 
szemetet is eldobálják. Meg kellene vizsgálni, hogy szükséges e szemétgyűjtők kihelyezése. 
Néhány hónappal ezelőtt a Rába szennyezése is komoly problémát okozott. 
Szeretném ha felhívnánk a lakosság figyelmét, hogy tartsák be a különböző rendeleteinket, 
például az avar ill. kerti hulladék égetésre.  
Reméljük a hulladékudvar is hamarosan megnyit. 
 
Dr. Haragh László: a lakossági fűtésnél használt fűtőanyagok ellenőrzését, hogyan gondolja 
az előterjesztő megoldani? A füstgázok ellenőrzésével? 
  
Virányi Balázs: alapvetően azokról van szó, akik szeméttel tüzelnek télen. Egyértelműen 
leszűrhető már a füst színéből ill. szagából.  
 
Dr. Haragh László: de a szaghatás egy szubjektív dolog. 
 
Labritz Béla:  a gát környékén a korlátok hamarosan újra lesznek festve, a szemétgyűjtőkkel 
kapcsolatban majd tárgyalunk. 
A tüzeléssel kapcsolatos bekezdés az én javaslatomra került be, a veszélyes anygaok 
elégetéséből származó anyagok mérhetőek a levegőben, így ellenőrizhető is. Természetesen a 
lakosság bejelentésére is számítunk.  
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Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik. Figyelem, 
rendeletalkotás! 
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

181/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szentgotthárd Város 
Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatát az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:  

a. a Vas megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztálya VA/KTF02/1645-2/2016. számú szakmai véleményében foglaltakat 
kéri a környezetvédelmi programba bedolgozni; 

b. A Környezetvédelmi Program 7.8.2. Megvalósítandó feladatok rész 7.8.2.4. 
fejezet Lakossági, illetve hőszolgáltatásokkal kapcsolatos faladatok esetében 
az alábbi kiegészítéseket rendeli el: 

- a lakossági fűtésnél használt tüzelőanyagok ellenőrzése,  
szennyezőanyag kibocsátások ellenőrzése, levegőszennyezés esetén 
hatósági intézkedések kezdeményezése; 

- a helyi médiában, internet segítségével felvilágosító kampányok 
indítása a fűtéshez kapcsolódó levegőszennyezés visszaszorítása 
érdekében 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 

 
A képviselő-testület 9 igen – 0 nem arányú szavazással megalkotja Szentgotthárd Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2016. (IX. 2.) önkormányzati  rendelete 
a Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programjáról szóló 17/2010. (VII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

16:04 órakor Huszár Gábor polgármester szünetet rendel el, 16:24 órakor folytatódik a nyílt 
ülés.  
 
10./ Napirendi pont: 
Trekant Invest Kft. kérelme Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. beruházás kapcsán. 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 16. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.   
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
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182/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező, Szentgotthárd, József A. u. 30. sz. alatti, 1273 hrsz-ú, 729 m2 területű 
ingatlan hasznosítására vonatkozó, 2016. január 20-n kelt, az előterjesztés 1. sz. mellékletben 
található Megállapodás módosítását a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. Ennek megfelelően 
bruttó 1.563.370.-Ft-ot biztosít arra, hogy kerüljön sor a beépítendő ingatlan előtt húzódó 
elektromos légvezeték szigetelt vezetékre cserélésére – az ezzel kapcsolatos munka 
önkormányzat által történő megrendelésére.  
Képviselő-testület felhatalmazza Huszár Gábor polgármestert a 2. sz. mellellékeltben található 
Megállapodás módosításnak aláírására. 
Forrásként a bérlemények felújítására szánt keretet megjelölve. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Huszár Gábor polgármester,  
  Dr. Dancsecs Zsolt jegyző,  
  Városüzemeltetés,  
  Fekete Tamás városüzemeltetési vezető 
 
11./ Napirendi pont: 
Ingatlan értékesÍtés Sztg. 1689 hrsz. ( Alessia 2004 Kft. 9921, Vasalja, 070/1 hrsz. ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető,  
Előterjesztés : 17. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő azt javasolja, hogy az értékbecslés és az 
ajánlat között állapodjunk meg. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

183/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező szentgotthárdi 1689 hrsz-ú, 289 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület  
megnevezésű ingatlant az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati 
rendelet 15. §. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra az  
Előterjesztés 2. számú melléklete szerinti feltételekkel.  
Az eladási ár:  700 000 - Ft,  
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. szeptember 15. 

 
Határidő: a közlésre azonnal,  
Felelős: Fekete Tamás Városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
12./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 2875 és 2877 hrsz. ( Dancsecs György ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 18.  számú melléklet 
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Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják az 1. pontot. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

184/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja  Dancsecs 
György Budapest, Jász u. 98. fszt. . alatti lakos  kérelmét és az Önkormányzat 1/1 arányú 
tulajdonában álló szentgotthárdi 2875 hrsz-ú, 680 m2 alapterületű, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanát és a szentgotthárdi 2877 hrsz-ú 264 m2 alapterületű, beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanban lévő ½ tulajdoni részarányát nem értékesíti. 
 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
13./ Napirendi pont: 
Ingatlan vásárlási kérelem Sztg. 801 és 802 hrsz. ( Kósa Károly ) 
Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 19. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, mindkettő egységesen az 1700 Ft/ m2 árat javasolja. 
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.   
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

185/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező  
- szentgotthárdi 801 hrsz-ú, 847 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a  
- szentgotthárdi 802 hrsz-ú, 393 m2 területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat az Önkormányzat vagyonáról szóló 4/2001. (II.1.) önkormányzati rendelet 15. 
§. (2) bekezdés szerint a helyben szokásos módon meghirdeti eladásra az  Előterjesztés 5. 
számú melléklete szerinti feltételekkel.  
Az eladási ár:  szentgotthárdi 801 hrsz-ú  ingatlan esetében 1700 Ft/ m2, 
   szentgotthárdi 802 hrsz-ú  ingatlan esetében 1700 Ft/ m2, 
Ajánlatok beérkezési határideje: 2016. szeptember 15. 
 
Határidő: a közlésre azonnal, értékbecslés a következő ülés 
Felelős: Tófeji Zsolt főtanácsos 
 
14./ Napirendi pont: 
Sztg. 785 hrsz-ú ingatlan felajánlása, Mesics Károly. 
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Előadó: Fekete Tamás Városüzemeltetési Vezető, 
Előterjesztés : 20. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: két bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják, forrásként a 2017. évi 
költségvetést jelölték meg. Árként 200 ill. 400 ft/ m2 árat javasoltak.  
 
Kovács Márta Mária:  bizottságunk úgy gondolta, hogy a 200 Ft / m2 komolytalan ajánlat.  
 
Huszár Gábor: a 400 Ft-ot én is korrekt ajánlatnak tartom.  
 
Virányi Balázs: minden alku kérdése, a mi bizottságunk az önkormányzat érdekét tartotta 
szem előtt. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 1 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

186/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a szentgotthárdi  785 
hrsz-ú 793 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 400 Ft/ m2 áron történő 
megvásárlásához. Forrás: 2017. évi költségvetés terhére 
A vételi ajánlat elfogadása esetén az eladóval történő adás-vételi szerződés aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
Az adásvételi szerződés elkészíttetése Szentgotthárd Város Önkormányzatának feladata és 
annak ügyvédi és földhivatali átvezetés költsége is az Önkormányzatot terheli. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: Fekete Tamás városüzemeltetési vezető, Tófeji Zsolt főtanácsos  
 
15./ Napirendi pont: 
Beszámoló az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban lakók lakbér- és közös költség 
hátralékáról. 
Előadó: Czotter- Szukics Mónika ügyvezető, 
Előterjesztés : 21. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: három bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja.  
Sajnos még mindig jelentősek a kintlévőségek.  
 
Kovács Márta Mária:  a bizottságunk felvetette a garázsok vonatozásában, hogy ha valaki 
nem fizeti a bérleti díjat, távolítassuk el onnan. Közben kaptam választ, ezen garázsok tele 
vannak személyes holmival, ill. szeméttel, a bérlő pedig csak jogi úton távolítható el.   
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Huszár Gábor: úgy gondolom, hogy határozottan kell fellépni a nem fizetőkkel szemben.  
 
Lábodi Gábor: hány olyan ember van, aki jogcím nélküli lakáshasználó? Aki illetéktelenül 
lakik lakásban.  
 
Czotter – Szukics Mónika: számszerűen nem tudom megmondani. Ha valaki nem fizet a 
bérleményért, a bérleti szerződés megszűnik, ha továbbra is használja a lakást, jogcím nélküli 
lakáshasználó lesz.  
 
Huszár Gábor: Lábodi úr nem erre kérdezett rá. 
Arra volt kíváncsi, hogy van e olyan, aki elfoglalt lakást. Ilyen nincs városunkban.  
 
Dr. Haragh László: szeretnénk felkérni a Régióhő tagságában minket képviselőnket, hogy 
tegyen meg mindent a kintlévőségek behajtására.  
 
Virányi Balázs: elindult a folyamat, sok tartozás peresítve lett.  
Mindig lesznek olyanok, akik nem akarnak fizetni.  
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  8 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

187/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásokban lakók lakbér -, közös költség hátralékáról szóló Beszámolót megismerte és 
elfogadja. 

 
Határidő: a közlésre azonnal 
Felelős: a közlésért Dr. Dancsecs Zsolt jegyző 
 
16/ Napirendi pont: 
TDM határon átnyúló ( SI-HU ) pályázat. 
Előadó: Huszár Gábor polgármester, 
Előterjesztés : 22. számú melléklet 
Bizottsági javaslat :  2. számú melléklet / Önkormányzati Erőforrások és Külkapcsolatok 
 Bizottsága / 
 3. számú melléklet / Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága / 
 4. számú melléklet / Jogi, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága / 
 
Huszár Gábor: mindhárom bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja, azzal, hogy a 
következő évi költségvetésben az önrészt tervezni kell.  
 
Szalainé Kiss Edina: bizottsági ülésen részletesen beszéltünk a pályázatról, felvetődött, hogy 
a pályázat elemeit majd részleteiben is egyeztessük. Az ütemezésre is tettünk javaslatot.  
 
Dr. Haragh László: javasoltuk, hogy az önrész tervezésre kerüljön, de legalább 3 évre 
osszuk le az előfinanszírozást.  
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Huszár Gábor: szerintem a pályázat elbírálásához az egész összeget be kell tennünk.    
 
Szalainé Kiss Edina: de a teljes összeget előre nem kell megfinanszíroznunk, csak a 
megvalósulás arányában. A megvalósítás időszaka 3 év. 
 
Kovács Márta Mária:  a benyújtáshoz kell a határozat, de ha nyert, úgy is visszajön a téma.  
 
Virányi Balázs: ha nem ismerjük a tartalmi elemeket, nem tudjuk, hogyan kell majd 
előfinanszírozni. A teljes összeget kell most elfogadnunk. 
 
Huszár Gábor: amennyiben nincs több hozzászólás, szavazás következik.  
 

A Képviselő-testület  9 igen – 0 nem arányú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 

188/2016. számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület pályázatot nyújtson be a SI-HU Szlovén-
Magyar Együttműködési Program kapcsolódó pályázati felhívására az Előterjesztés 1. számú 
mellékletben megfogalmazottak megvalósításának céljával. Sikeres elbírálás esetén biztosítja 
az ehhez szükséges 15% önerőt 15.554,25 EURO mértékig és vállalja az Egyesület teljes 
projektrészének (legfeljebb 103.695,- EURO) előfinanszírozását is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Huszár Gábor polgármester 
                Dr. Simon Margit elnök 
                Somorjainé D. Zsuzsanna pénzügyi vezető 
 
 
16:52 órakor Huszár Gábor, polgármester, közmeghallgatást rendel el, 16:52 órakor 
folytatódik a nyílt ülés. 
 
III. EGYEBEK 
 
Lábodi Gábor: szeptember 17- én kerül megrendezésre az első Szentgotthárd Open darts 
verseny a Lipában, melyre már több megyéből érkeztek nevezések. Helyszíni nevezésre is 
lesz lehetőség, mindenkit szeretettel várunk. 
 
Dr. Haragh László: a Felsőmező u. 5. sz. alatt lakó jelezte, hogy felé lejt a terület és a 
vízelvezetés nem biztosított. Azt mondta, hogy erről ő a telek vásárlásakor nem lett 
tájékoztatva, minden esőzéskor problémája van. 
 
Huszár Gábor: az önkormányzattól vette a telket? 
 
Dr. Haragh László: ezt nem tudom. De ettől függetlenül nyújtsunk neki valamilyen formán 
segítséget. 
 
Dr. Dancsecs Zsolt: voltam kint a kollégáimmal az említett telken, még mérnököt is vittünk 
magunkkal. Ebben az esetben a vízelvezetés rendezése a tulajdonos feladata. Ezt a hölgynek 
is elmondtuk. 
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Dr. Haragh László: Madách utca elején áteresz található ahol megsüllyedt az út, veszélyt 
jelent az autósokra, akár tengelytörés is lehet belőle. Ugyanebben az utcában a vízelvezető 
rácsnak hiányoznak a fogai, az a biciklisekre jelent veszélyt. 
 
Huszár Gábor: Fekete úr meg fogja nézni. 
 
Dr. Sütő Ferenc: megkeresett egy lakos, akik társasházban lakik. Az a kérdése, hogy lehetne 
e önkormányzati területen konténert felállítani, melyet bérbe is lehetne venni, tárolóként 
használni? 
Másik jelzés, hogy a Május 1 út és Móricz Zsigmond utca kereszteződésében megnőtt a 
növényzet, kérnék visszavágását, rendbetételét. 
További kérdés, hogy ha valaki a saját területén műhelyt lebont, és a jövőben valószínűleg 
társasházat szeretne építeni, kell e hozzájárulást kérni a szomszédoktól? Kell e tájékoztatni a 
szomszédokat az építkezésről? 
 
Huszár Gábor: a konténerekkel kapcsolatban az a véleményem, hogy a SZET Kft. telephelye 
erre éppen megfelelő. 
Az építkezésről pedig csak annyit, hogy ha engedélyezési eljárás van, a szomszédok meg 
vannak kérdezve ill. tájékoztatva vannak. 
 
Dömötör Sándor: a régi buszpályaudvar a mai napig megállóként működik. A terület 
rendezetlen, el vannak szórva zacskók, PET palackok, csikkek. A kukák állandóan tele 
vannak, de ha nincsenek, naponta megtelnek. 
 
Labritz Béla:  szeretném kérni, hogy a közérdekű telefonszámok jelenjenek meg az újságban, 
honlapon. 
A városi főkertésszel körbejártam a várost, meg kell menteni a hársfa sort. A ligeti fák közül  
A szökőkút környékén a mai napig nincs rend, a kérdéssel a jövőben foglalkoznunk kell. 
 
Huszár Gábor: úgy látom nincs több hozzászólás, a nyílt ülést bezárom. 
 
 
Huszár Gábor, polgármester, megköszönte mindenki munkáját, a nyílt ülés 17:11 órakor 
bezárja.  
 

K. m. f. 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
Polgármester           Jegyző 


